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วันน้ีของครูฝกและสถานประกอบการท่ีรวมจัดทวิภาคี  

เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร (17 พฤษภาคม 2555) 

 

ไดมีโอกาสไดพบครูฝกจากสถานประกอบการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจคาปลีก รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ลําปาง จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ไมไดกําหนดหัวเรื่องในการพูดคุยประการใด แตไดเก็บประเด็นของการสนทนา

เหลาน้ัน มาสะทอนภาพของการจัดทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีเรื่องท่ีนาสนใจจะนํามาแลกเปลี่ยนรวมกันดังน้ี 

ประเภทของสถานประกอบการ  กลุมน้ีเก่ียวของกับธุรกิจคาปลีก*โดยเฉพาะ ประกอบดวย รานสะดวกซื้อ รานเฉพาะอยาง 

supercenter/hypermark รานขายของชํา ขาดแตราน supermarket  department store และ category killer ซึ่งในไม

ชาพ้ืนท่ีของจังหวัดน้ีก็จะมีกลุมลงทุนในธุรกิจเหลาน้ีมาจับจอง โดยทราบไดจากการประชาสัมพันธตามสื่อและสังเกตเห็น

อาคารขนาดใหญท่ีกําลังกอสราง กลุมธุรกิจท้ังหลายกลาวขางตนเหลาน้ี ขยายตัวเพ่ิมข้ึนในทองท่ีจังหวัดตาง ๆ ไมเฉพาะ

จังหวัดขนาดใหญเทาน้ัน แมแตในชุนชนหรือตามอําเภอก็จะเห็นรานเหลาน้ีเริ่มแทรกตัว คอย ๆ เปลี่ยนวิถีการใชชีวิตของคน

ตางจังหวัดใหมีไลฟสไตลเปนคนเมืองไดอยางกลมกลืน  

สงผลตอความตองการแรงงานในอาชีพน้ีจํานวนมาก ดังรายงานผลแนวโนมการตองการแรงงานในชวง 2553-2557 ของ

กระทรวงแรงงาน ท่ีวา อาชีพพนักงานธุรกิจคาปลีกเปน หน่ึงในสิบอันดับท่ีมีการประมาณความตองการแรงงาน  งานของกลุม

ธุรกิจคาปลีกมีลักษณะของงานเทียบเคียงกับหลักสูตรอาชีวศึกษา สาขาธุรกิจคาปลีก ถือไดวา เปนสาขาแรก ๆ เชนกัน ไดรวม

จัดทวิภาคีในภาครัฐบาล ดังน้ัน จังหวัดเล็กเชนลําปาง แมจะเปนรองจากเมืองใหญเชียงใหม  ก็ยังไดลูกคากลุมเดิมท่ียังเหนียว

แนนรวมจัดทวิภาคี และทยอยเพ่ิมเครือขายเปนรานเฉพาะอยาง supercenter และรานสะดวกซื้อ  

 

 

 

คําตอบท่ีกลุมธุรกิจเหลาน้ีรวมจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี มาเน่ินนานกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงน้ีเปนคําตอบท่ีนายินดีกับ

ทางสถานศึกษาอาทิ การเอาใจใสของสถานศึกษาโดยมีคณะครูท่ีปรึกษาคอยดูแล ประสานงาน ใหคําแนะนําปรึกษา การจัด

เวทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนปญหาระหวางครูฝกของสถานประกอบการและสถานศึกษาแลวหาทางแกไขปญหา  การพัฒนา

ครูฝกในสถานประกอบการในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน เปนตน ซึ่งการปฏิบัติดังกลาวน้ีไดกระทําอยาง

สม่ําเสมอและตอเน่ือง 
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ครูฝก  สถานประกอบการท่ีรวมเปนเครือขายจัดทวิภาคี ก็มีสภาพไมแตกตางจากสถานศึกษา น้ันคือ การเปลี่ยนแปลง

พนักงาน จะดวยการยายตําแหนง การลาออก เปลี่ยนท่ีทํางานใหม ยายสาขา หรือพ่ึงเริ่มเปนพนักงานใหม ดังน้ัน บทบาท

หลักของครูฝกจริง ๆ ก็อาจจะเปนเจาของราน ผูชวยฯ หัวหนางาน พนักงาน ตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงหรือซอนทับกันอยู เมื่อ

มารับอีกบทบาทหน่ึงคือ เปนครูฝกหรือควบคุมการฝก ก็จะตองปรับตัวหรือตองหาวิธีการเรียนรูเพ่ือจะทําหนาท่ีใหมน้ี 

สถานศึกษาจึงเปนอีกแหงหน่ึงท่ีจะชวยสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมเหลาน้ันให เพราะวาไมไดมีเฉพาะนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี

เทาน้ันยังมีนักเรียนนักศึกษาฝกงานดวย  กิจกรรมสนับสนุนสงเสริมน้ีทางสถานศึกษาอ่ืนท่ีไดจัดการอาชีวศึกษามาเน่ินนานมี

นักเรียนนักศึกษาฝกงาน นักเรียนนักศึกษาทวิภาคี จบไปหลายสิบรุน ตองหันกลับมามองวา ถาเราเปนสถานประกอบการ

เหลาน้ันเราจะคิดอยางไร  

ครูฝกจากสถานประกอบการมีแบรนดติดตลาด ซึ่งสถานประกอบการเหลาน้ันจะตองรักษามาตรฐานการทํางาน รวมถึงมีการ

ตรวจประเมินผลการทํางาน จะดวยฝายตรวจสอบจากภายในเองหรือจากบุคคลภายนอก และพนักงานเหลาน้ีจะมีคูมือในการ

ปฏิบัติงานเปนข้ันตอนการทํางานแยกเปนงานยอย ๆ ตามลําดับ รวมถึงการไดรับการฝกอบรมจากบริษัทแมหรือหัวหนางาน

ซึ่งมีหนาท่ีในการสอนลําดับข้ันการทํางานใหกับพนักงานใหม ดังน้ัน สถานศึกษาจะมีบทบาทอยางไร จะทําใหพนักงานของ

สถานประกอบการเหลาน้ี จะสอนงานใหกับนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี โดยใหแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการฝกพนักงานใหม

รวมถึงสมรรถนะงานจะตองครอบคลุมหลักสูตรรายวิชาท่ีกําหนด  

 

 

ครูฝกจากสถานประกอบการเดิม  เปนสถานประกอบการรวมจัดทวิภาคีมาดั้งเดิม การเติมเต็มเทคนิคในการสอนงาน การ

จัดทําแผนการฝก การวัดและประเมินผล ก็อยาไดละเลย สถานประกอบการเหลาน้ีก็จะมีสภาพไมแตกตางจากสถานประกอบ

ขางตนคือ การเปลี่ยนแปลงพนักงาน  ดังน้ัน แนวปฏิบัติของท้ังสองกรณีน้ีก็ไมนาจะตางกัน 

 

รายวิชา  หลักสูตรของสถานศึกษา การรับรูของครูฝกในสถานประกอบการมีมากนอยเพียงใด แลวเน้ือหาในคําอธิบาย

รายวิชาน้ันจะตองครอบคลุมการฝกของนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี  ความพรอมในการนิเทศของครูในสถานศึกษาจะสามารถมี

เครื่องมือหรือใหคําแนะนําปรึกษาไดถูกทาง สําหรับเน้ือหาของบางงาน ซึ่งสถานประกอบการไมสามารถฝกใหได จะมีวิธีการ

ตกลงรวมมือกันอยางไรเพ่ือใหทางสถานศึกษาไดเติมเต็มความรูเหลาน้ันไมใหหลุดหายไป การสรางความรูความเขาใจในการ

วัดประเมินผลจากงานท่ีปฏิบัติ  โดยไมไดเนนหนักเฉพาะประเมินในดานพฤติกรรมเพียงอยางเดียว 

http://pr.nsdv.go.th/main/
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การพบกับครูฝกของสถานประกอบการซึ่งรวมจัดทวิภาคีในครั้งน้ี  ผูเขียนจะสะทอนใหเห็นวา เรายังมีสถานศึกษาอีกเปน

จํานวนมากไมไดเห็นความสําคัญ ปลอยปละละเลย แลวกลับมองประเด็นเดนเรื่องเดียวคือ  สถานประกอบการน้ันได

ประโยชนจากแรงงานสวนน้ี การจัดการแกไขเรื่องในสถานประกอบการก็ควรเปนเรื่องของแตละฝายไป ใหแยกออกจากกัน 

ดังน้ัน จึงไมแปลกท่ีจะพบเห็นเรื่องของการจัดทวิภาคีตั้งแต มีสถานประกอบการหนาใหมมาขอเขารวมเปนเครือขายเรื่อย ๆ 

รวมงานไดเพียง 1-2 ปยังไมครบตามระดับช้ันซึ่งไดตกลงกัน ก็ปลอยใหนักเรียนนักศึกษาทวิภาคีไมมีท่ีฝก สถานศึกษาคอย

แกไขปญหาไมสุดสิ้น จนถึงสถานประกอบการรุนดั้งเดิม เริ่มแบงรับแบงสูไมไดปฏิเสธตรง ๆ แลวท่ีสุดก็เลิกรากันไป หนักเขาก็

ไมรับท้ังฝกงานและทวิภาคี  ไมไดติดใจอะไรมากกับการเขียนเรื่องน้ี เพียงจะสะกิดตอมทวิภาคีก็แคน้ันเอง 

 

 

หมายเหตุ *ประเภทธุรกิจคาปลีก 

*รานคาเฉพาะอยาง จําหนายสินคาเฉพาะอยางและเฉพาะยี่หอ มีสินคาหลากหลายครบถวนและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสินคานั้น  ๆตัวอยาง  ราน

ขายเคร่ืองสําอาง รานขายรองเทา รานหนังสือ 

*Category killer จําหนายสินคาเฉพาะหมวดสินคาโดยมีความหลากหลายของสินคาในหมวดนั้น ๆ การต้ังชื่อธุรกิจมักจะมีความสัมพันธกับสินคาที่

จําหนาย ตัวอยาง ออฟฟศ ดีโป  พาวเวอรบาย 

*Supermarket จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคอาหารตาง ๆ และอาหารสดที่ใชในชีวิตประจําวันมีความสดใหมและหลากหลายของสินคาผลิตภัณฑ

อาหาร มีอยูในศูนยการคาและแบบแยกเปนรานเดียว ขนาดพื้นที่ 3,000-5,000 ตรม. ตัวอยาง TOPS 

*Supercenter/Hypermart  จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน ณ สถานที่เดียวกัน มีความหลากหลายของสินคาเปน

ประเภทเนนกลุมลูกคาที่ชัดเจน บริการแบบ self service พื้นที่ขาย 8,000-12,000 ตรม. ตัวอยาง บิ๊กซี โลตัส 

*Department Store จําหนายเฉพาะสินคาประเภททั่วไป มีความหลากหลายของสินคาใหเลือก เนนการจัดโชวแบบแฟชั่น ราคาเสนอขายสูง 

พื้นที่แบงเปนชั้น ๆ เชน เซ็นทรัล  โรบินสัน เดอรมอลล 

 

อางอิง : 

กองวิจัยตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงาน, รายงานผลการศึกษาแนวโนมความตองการแรงงานในชวง 2553-2557, 2552. 

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอรจํากัด (มหาชน), คูมือการเรียนสําหรับครูฝกและนักเรียนวิชาธุรกิจคาปลีก 1-2, 2545. 

 

 

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร เขียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 

จากการเปนวิทยากรบรรยาย “การจัดแผนการฝกและวัดประเมินผลของครูฝกสถานประกอบการ” 

การนําขอความไปตีพิมพตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูเขียนเทานั้น 

อีเมล pomdvt@hotmail.com   ผลงานและส่ิงพิมพของผูเขียน  http://pr.nsdv.go.th/ 
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